Ljud och oljud
med Navet
L

jud och oljud skapas på samma sätt – de är tryckvågor som rör sig i luften, vibrationer
som påverkar luften så att den blir växelvis tätare och tunnare. Om tryckförändringarna är
regelbundna upplever du ljudet som en ton, men om de kommer oregelbundet, upplever du det
som buller/oljud. Långvariga höga ljud kan orsaka hörselskador, men också förhöjt blodtryck,
ökad muskelspänning, stress och störd nattsömn mm.
När förtätningarna och förtunningarna i ljudet når våra öron påverkas vårt hörselorgan som
börjar vibrera och sänder till slut elektriska signaler till hjärnan med information om ljudet. Ljud
behöver en gas, en vätska eller ett fast föremål för att kunna transporteras. Ljud färdas med en
hastighet på ca 340 m/s i luft (i rumstemperatur).

Lurig högtalare
Du behöver: 2 större engångsmuggar i plast eller papper, två toarullar, bredare tejp
1. Klipp ett hack i båda toalettrullarna som är så stort att din telefon precis får plats
i det- halva bredden på telefonen i varje rulle.
2. Klipp ett runt hål nära botten i båda
muggarna, så stora att toalettrullen går att
sätta fast.

Lite mer om ljud...
• Ljud på 140 decibel eller mer kan ge vuxna
omedelbara hörselskador. Gränsen för barn är
mycket lägre!
• Ljud färdas fortare i vatten än i luft - det beror
på att det är tätare mellan molekylerna där.
• De flesta kor som får lyssna på musik ger mer mjölk.
• Däggdjuren fladdermöss och delfiner har en likhet
– de orienterar sig med hjälp av ljud. De skickar ut
ljud och registrerar hur de reflekteras av omgivningen.
Detta kallas ekolokalisering.
• Den som lider av Akustikfobi är rädd för ljud.
• Människor hör bara ljudintervallet 20-20 000 Hz.

Den kacklande muggen
Du behöver: engångsmugg i plast eller papper,
ylletråd/garn, tandpetare, fuktat hushållspapper
1. Gör ett hål i mitten av muggens botten med
tandpetaren.
2. Knyt fast tråden i tandpetaren och trä den
igenom hålet
3. Håll upp muggen med ena handen och dra
nedåt över tråden med fuktat hushållspapper.

3. Tejpa ihop rullarna och runt hålet i muggarna där
du satt fast toarullen.
4. Sätt på musik i din mobil och låt din nya högtalare
förstärka ljudet.
Pröva gärna olika storlekar på muggarna och
undersök vad som händer med ljudet! Hur kan det
bli så här?

Det sjungande glaset
Du behöver: rundat vinglas på fot (i glas), vatten

Låter ljudet som någonting annat du har hört?
Varför låter det så här?

Snurrigt ljud
Du behöver: hållbart snöre, linjal med hål i (gärna i trä)
eller motsvarande, ett utrymme med gott om plats (så att du
inte river ner något när du testar)

1. Häll lite vatten i vinglaset.
2. Ställ vinglaset på en plan yta och håll din hand på foten
3. Blöt ner pekfingret och dra det runt kanten i jämn
hastighet. Pröva att trycka olika hårt med fingret.
4. Häll ut lite vatten ur glaset och prova igen.

1. Ta av en bit snöre som är lite längre än du är lång.
2. Knyt fast det ordentligt i hålet på linjalen.
3. Håll i änden på snöret och låt linjalen rotera ovanför
ditt huvud eller använd lite kortare del av snöret och rotera
bredvid dig.

Ta gärna fram flera glas och ha olika mycket vatten i dem. Om du
tränar kan du lära dig spela en enkel melodi.

Hur bildas ljudet?

Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

nästa gång tittar vi närmare på geometriska former...

